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Jan van Mulligen

 
32 jaar

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

“Loopbaanzelfsturing betekent 
voor mij dat je zelf actief moet 
worden om beweging te krijgen in je 
loopbaan. Dus grijp mogelijkheden 
aan om eens mee te kijken op een 
andere afdeling. Solliciteer eens. 
Krijg ook helder voor jezelf wat je 
wilt en vooral ook wat je niet wilt 
qua werk/loopbaan.”

Jan heeft onlangs gesolliciteerd en 
is aangenomen  op een functie die 

‘Meeloopstage 
 toetje op een toch al 
 leuke Kijkopje   
 loopbaan-dag’

compleet anders is dan zijn vorige 
functie. “Die kans moet je natuurlijk 
ook geboden worden, maar door 
zelf passief te blijven verandert 
er niets. Vóór deze sollicitatie 
had ik ook gesolliciteerd op een 
andere functie, maar door mee te 
kijken op die afdeling terwijl de 
sollicitatieprocedure nog liep, kwam 
ik er achter dat die functie niet 
helemaal geschikt voor mij was.” 

‘Blijf niet hangen’

‘Blijf vooral
 bewegen’

‘Niemand 
 gaat ’t voor je 
 regelen!’

‘Overal leer je van’
Christa Wassenaar 

 
48 jaar

Hanzehogeschool

Christa houdt niet zo van het 
woord loopbaanzelfsturing. “Ik 
geloof veel meer in op het juiste 
moment, op de juiste plek de juiste 
contacten hebben.” Dat Christa’s  
eigen loopbaan getuigt van lef en 
doorzettingsvermogen mag duidelijk 
zijn. Zo gaf ze een vaste baan op 
voor een tijdelijke en pakte ze ook 
nog eens een studie op. “Ik ben 
enorm nieuwsgierig en zoek graag 
dingen tot op de bodem uit”, vertelt 
Christa.

“Mijn talenten worden ten volle 
benut en ik doe elke dag nog werk 
waar ik blij van word”, glundert 
Christa. “Ik ben nog lang niet 
uitgeleerd, want er gebeurt zoveel 
binnen het onderwijs, heerlijk!”

Marlies Schipperheijn 

 
33 jaar

Scheepvaartmuseum en eigen bedrijf

“Van huis uit heb ik meegekregen 
dat niemand het voor je gaat regelen 
in het leven. Je moet en mag het 
zelf doen!” Het is overduidelijk 
dat Marlies nog altijd in deze visie 
gelooft. 
“Net als andere mensen uit de 
alfahoek was ik eerder soms net iets 
te bescheiden”, vertelt Marlies. “Het 
kost ook tijd om erachter te komen 
wat je wilt en wat je kunt en vooral 
om dat helder aan een ander te 
kunnen overbrengen.” Marlies raadt 
dan ook iedereen aan om regelmatig 
een elevator pitch te oefenen en 
je eigen beeld voortdurend aan te 
scherpen.

“Naast het onderzoekswerk dat 
ik op de universiteit gedaan heb, 
heb ik ook altijd heel bewust 
vrijwilligerswerk opgezocht”, vertelt 
Marlies. “Dat gaf mij de mogelijkheid 
mijn talenten en kwaliteiten 
verder te ontdekken. En dat is 
een voortdurend proces en moet 
regelmatig herijkt worden”, bepleit 
Marlies. “Niet bang zijn om op je 
snu!erd te gaan en veel met mensen 
praten helpt ook.”

Eigenlijk heeft Marlies wel twee tips.

Maar ook 
raadt Marlies aan om de wereld met 
een open blik te bekijken. 

Linda Jansema 

 
32 jaar

Nijestee

Linda vindt dat ze alle reden heeft 
om blij te kijken. Ze heeft kansen 
in haar loopbaan gekregen van 
haar werkgever, “en die kansen heb 
ik ook genomen! Ik ben immers 
zelf verantwoordelijk voor mijn 
loopbaan. Het is een proces van 
jaren, ik ben altijd bezig met wat 
me inspireert en motiveert.” Linda 
is blij dat ze besloten heeft een 
opleiding Personeel en Arbeid naast 
haar drukke baan als management- 

en bedrijfskundig assistent te gaan 
doen. “Ik zoek altijd de uitdaging op”.

“Soms moet je je talenten nog 
ontdekken, maar iedereen heeft 
talent”, aldus Linda. “Ik ben ook best 
af en toe zoekende en leer nog elke 
dag.” 

Ontwikkeling, sportiviteit, 
beweging, het past in alle opzichten 
bij Linda. Uit de grond van haar 
hart wil ze anderen dan ook graag 
meegeven:

‘Ik wil wel jaarlijks
 een Kijkopjeloopbaan-
dag als een soort APK!’

Jiska van den Bremen  

 
40 jaar

Gemeente Vlagtwedde

Na de MTS en HTS werkte Jiska 
voor meerdere bouwbedrijven in 
binnen- en buitenland. “Blijf goed 
luisteren naar je gevoel”, zegt Jiska 
uit de grond van haar hart. “Ook 
mij is het overkomen dat ik te lang 
bij een bedrijf bleef hangen, verleid 
door meer loon, terwijl ik wist dat 
het niet goed voor me was. Ik moest 

het heft weer in eigen handen 
nemen, dat wist ik stiekem wel”,  
vertelt Jiska. Stoer als Jiska is, heeft 
ze daarna niet alleen belangrijke 
loopbaanstappen genomen, is met 
een opleiding gestart en heeft ook 
nog eens twee zonen op de wereld 
gezet. “Ik ben mezelf wat aan het 
verbreden en kijk van daaruit weer 
verder.”

Jiska geeft aan dat een Kijkopje 
loopbaan-dag helpt om stil te staan 
bij wat je in huis hebt. Ook om 
eens hardop te zeggen wat je wel en 
niet leuk vindt. “Ik vind een goede 

leidinggevende wel van groot belang 
bij talentontwikkeling”, merkt Jiska 
op. “Je moet immers eerlijk naar 
elkaar kunnen zijn!”

 Jiska vult aan 
dat loopbaanbegeleiding daar wel 
bij helpt, bij het helder maken wat 
je kunt en wat je wilt. 

Claire Rellum 

 
42 jaar

Gemeente Assen

Claire was altijd al benieuwd 
naar de Hanzehogeschool en zag 
de meeloopstage als een leuke 
manier om een kijkje in de keuken 
te nemen. “Ik had er aardige 
verhalen over gehoord en wilde wel 
graag meer weten over zo’n grote 
onderwijsinstelling.” Claire mocht 
meekijken bij gesprekken, kon 
met allerlei mensen praten, kwam 
toevallig nog een oud-studiegenoot 
tegen en kreeg een realistisch beeld. 
“Het bleek niet zo te zijn, dat er met 
mijn kennis en ervaring één op één 
overstap te maken zou zijn”, vertelt 
Claire. Ondertussen kwamen er 
nieuwe uitdagingen op beleidsniveau 
bij Claire’s huidige werkgever. Claire 
lijkt dan ook meer dan tevreden: 
“Ja, mijn leven is in balans, met mijn 
werk als beleidsmedewerker, mijn 
eigen bedrijf (kleur- en stijladvies 
www.opjemooist.com) en mijn 
gezin.”

‘Wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt,
krijgt meer zon in zijn gezicht’

Bart Beereboom, Nijestee

deelnemers

‘Richt je op de deuren,
niet op de muren.’

Rehana Gulzar

Test jezelf

Te
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Colofon

De KijkopjeLoopbaan-dag 
is een initiatief van 

Pol de Jong & Partners
Postadres
Meidoornlaan 23
9756 BM  Glimmen 
Bezoekadres
Sint Walburgstraat 2
9712 HX  Groningen 
T  050 406 39 91
M 06 53 318 799
loopbaandag@pdjp.nl

Samenstelling en tekst
Lies Pol
Cato van der Vlugt
Vormgeving
In Ontwerp, Assen

‘Niets 
 ligt   
 meer   
 vast’

De werkrevolutie

Lynda Gratton

9789049107963

De manier waarop wij 
werken gaat fundamenteel 
veranderen. Wat de 
afgelopen decennia als 
normaal werd beschouwd 
gaat in de komende jaren 
verdwijnen.

www.careerbuilder.nl
www.carriere.startpagina.nl
www.intermediair.nl
www.jobtrack.nl
www.monsterboard.nl

www.intermediair.nl/trainingsgesprek
www.intermediair.nl/cvstappenplan
www.intermediair.nl/salariskompas
www.mijnmarktwaarde.nl

Gelukkig werken

Onno Hamburger
Ad Bersma

9789024401062

Versterk je persoonlijk 
leiderschap.

Ontdek je
sterke punten

Marcus Buckingham

9789027426154

Een revolutionair 
programma om unieke 
talenten te ontwikkelen.

Mooi werk

Mark van Vuuren 
Luc Dorenbosch 

9789461054784

Handboek ‘job crafting’:
Naar een betere baan 
zonder weg te gaan. 

inspiratie
Jobmarketing

Aaltje Vincent

9789027447746

Een e!ectieve en creatieve 
manier om de arbeids-
markt te benaderen.
Zo is solliciteren leuk! 

!e big five 
for life

John Strelecky

9789020202342

Vervul je vijf grote 
levenswensen.

Werk vinden met
Sociale Media

Aaltje Vincent 

9789461054784

Vind je ideale baan via 
social media. 

Alleen voor deelnemers aan de 
Kijkopjeloopbaan-dag geven we 

op de inspirerende werkboeken 
Talent in Kaart en het Grote 
Inspiratiedoeboek.

Deze boeken bieden je 
oefeningen, vragen, maar 
ook achtergronden en speelse 
opdrachten die je helpen je 
talenten scherper te formuleren 
en een uitgewerkt actieplan 
te maken om ze in praktijk te 
brengen. www.kijkopjeloopbaan.nl

Meer informatie vind je op 
www.entalent.nl. 

Om gebruik te maken van de 
speciale Kijkopjeloopbaan-
kortingsactie stuur je een mail 
met je naam en adres, het boek 
van je keuze, o.v.v. ‘Actie KOJL-
dag’ naar info@entalent.nl. 
Je ontvangt dan een factuur 
en we sturen het boek zo snel 
mogelijk naar je op.

Het 
Grote Inspiratie-
doeboek

Gerdy Geersing

9789490292010

Een speelse methode om 
met je loopbaan aan de 
slag te gaan.

‘Elke droom heeft het recht
om werkelijkheid te worden.’
Loesje

‘Je hebt één zekerheid, 
en dat is niet je baan, maar wat je kunt’

Lies Pol over
werk in de 21e eeuw:

Vol enthousiasme schetst 
Lies de arbeidsmarkt van nu. 
“Loopbaanpaden liggen niet 
meer vast, je wordt meer en meer 
architect van je eigen loopbaan. 
Iedereen is zelf aan zet!” Ze voegt 
daar snel aan toe dat natuurlijk de 
een meer duurzaam inzetbaar is dan 
de ander. Om dan direct opgewekt  
te constateren dat er ook nieuwe 
kansen liggen voor mensen die van 
nature wat terughoudender zijn. 
“Het mogen ook kleine stappen 
zijn op het pad van duurzame 
inzetbaarheid!”

‘Werk kunnen   
 houden of nieuw 
 werk kunnen 
 veroveren’

Dat je zelf aan het stuur moet 
gaan zitten is voor Lies helder. 
En natuurlijk vraagt dat wel een 
wat andere houding. “De nieuwe 
generatie groeit hier al mee op en 
vraagt zich direct af: What’s in it for 
me? Bij het binnenhalen van een 
jaarcontract wordt vertwijfeld de 
vraag gesteld Moet ik daar dan ook 
een heel jaar blijven werken? Gelukkig 
zie je dat in de meeste organisaties 
medewerkers ondersteund en 
gefaciliteerd worden om aan 
loopbaanzelfsturing te doen.”

‘What’s in it 
 for me?’

Over werken in de 21e eeuw kan 
Lies heel kort zijn: “Het is een 
tijd waarin je nog helderder 
dan voorheen, jezelf goed moet 
kennen en moet kunnen aangeven 
wat je ambities zijn. Maar ook 
sociale media, en flexibele 
arbeidsverhoudingen zijn niet meer 
weg te denken items in deze tijd en 
vragen een andere houding en kijk 
van mensen op de arbeidsmarkt.”

De Kijk op je Loopbaan-dag is 
een dag met een laagdrempelig 
programma, lezingen, workshops en 
veel ruimte voor ontmoeting. Kern 
van de dag is dat deelnemers een 
dag bezig kunnen zijn met hun 
loopbaan. Je krijgt de gelegenheid 
eens wat meer stil te staan bij je 
loopbaanwensen. Ben je toe aan een 
volgende stap? Wil je ontdekken wat 
je nog meer kunt met je talenten? 
Zou je eens ergens anders een kijkje 
in de keuken willen nemen? Zou je 
eens iets heel anders willen gaan 
doen? Denk je na over een opleiding 
om je kennis weer op te halen? 
Ontdek het op de Kijkopjeloopbaan-
dag!


